




Aprendi com as cores a amar o preto e branco

Formado em Comunicação Visual e, posteriormente em Marketing, dedicou-se espe-
cialmente ao Design Gráfico. A fundação de uma empresa que uniu comunicação e 
sustentabilidade, há 16 anos, alterou o rumo de sua trajetória profissional agregando 
a consultoria para educação, meio ambiente, cultura e a comunicação e design voltados 
para o atendimento ao terceiro setor, com forte deslocamento para novas linguagens, 
principalmente internet. Neste período foram atendidos clientes em vários estados bra-
sileiros.

Há cerca de seis anos, atendendo responsabilidades profissionais, mudou-se de Minas 
Gerais para Brasília-DF, e neste período, o choque visual causado pelo mar celeste do 
planalto em contraposição ao mar de montanhas mineiras, originou a retomada de um 
antigo sonho “a fotografia como fazer artísitico”. 
 
Hoje, por amor à mudança e decidido a experimentar, com sua esposa, uma nova forma 
de trabalhar e viver, optou por residir no sul de Minas Gerais, no alto da Serra da Man-
tiqueira, estabelecido a mais de 1500 metros de altitude, na zona rural e tendo como 
principal cliente uma Entidade cuja vocação é o trabalho para a coexistência sustentá-
vel entre o o homem e a natureza.

Na paisagem paradisíaca da Serra da Mantiqueira, na região da Serra do Papagaio,em 
contraponto aos grandes centros e capitais, - presenças constantes devido ao trabalho 
profissional - , continuar ampliando o encontro com o céu e com sua própria arte foi 
inevitável e necessário. Parte do resultado deste encontro esta aqui, para sua aprecia-
ção.

Átila Naddeo
atilanaddeo@caneladeema.com

http://www.caneladeema.com
http://fundacaomatutu.wordpress.com/
http://500px.com/atilanaddeo
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a verdade e o mito



construzília / fogo sobre água



cidade desfeita



pipa verde / noite



o sonho do céu



o sonho do céu



o sonho do céu



lua cheia



sem título



os olhos das coisas



sem título



final feliz




